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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
LONGEVIDADE IRRESPONSÁVEL

2
Nossa espécie desceu das árvores nas savanas da África
há pelo menos 5 milhões de anos. Passamos quase toda a
história abrigados em cavernas, atormentados pela fome, pelas
doenças infecciosas e por predadores humanos e não humanos.
A mortalidade infantil era estratosférica; poucos chegavam aos
20 anos em condições razoáveis de saúde.
3
Milhões de anos de privações moldaram muitas de nossas
características atuais.
4
A mais importante delas foi a maturidade sexual precoce.
Vivíamos tão pouco que levavam vantagem na competição as
meninas que menstruavam antes e os meninos que produziam
espermatozoides mais cedo. Quanto mais depressa concebiam
filhos, maior a probabilidade de transmitir seus genes às
gerações futuras.
5
A precocidade da fase reprodutiva impôs limites mais
modestos à duração da vida. Em todos os animais, quanto mais
tarde acontece o amadurecimento sexual, maior é a longevidade.
6
Nas drosófilas - a mosquinha que ronda as bananas
maduras -, quando selecionamos para reprodução apenas as
fêmeas e os machos mais velhos, em três ou quatro gerações a
vida média da população duplica. Se nossos antepassados
tivessem começado a ter filhos só depois dos 50 anos, agora
passaríamos dos 120 com facilidade.
7
O acompanhamento de cortes de centenários confirma
essa suposição: mulheres que engravidam pela primeira vez
depois dos 40 anos têm quatro vezes mais chance de chegar dos
90 anos.
8
A segunda característica moldada nas cavernas foi nosso
padrão alimentar. A arquitetura das redes de neurônios que
controlam os mecanismos de fome e saciedade no cérebro
humano foi engendrada em época de penúria. Em jejum há três
dias, o homem daquele tempo trocaria a carne assada do porco
do mato que acabou de caçar por um prato de salada?
9
A terceira, foi a necessidade de poupar energia. Em
temporada de vacas magras, absurdo desperdiçá-la em esforços
físicos desnecessários.
10
Somos descendentes de mulheres e homens que lutavam
para conseguir alimentos altamente calóricos, porque deles
dependia a sobrevivência da família. Como o acesso a eles era
ocasional, nessas oportunidades comiam até não poder mais.
Bem alimentados, evitavam movimentar-se para não malbaratar
energia.

11
Durante milhões de anos, nosso cérebro
privilegiou os mecanismos responsáveis pelo impulso da
fome e pela economia de gasto energético, em prejuízo
daqueles que estimulam a saciedade e a disposição para a
atividade física.
12
De repente, veio o século 20, com o saneamento
básico, as noções de higiene pessoal, as tecnologias de
produção e conservação de alimentos, as vacinas e os
antibióticos. Em apenas cem anos, a expectativa de vida no
Brasil atingiu os 70 anos; mais do que o dobro em relação à
de 1900, feito que nunca mais será repetido.
13
A continuarmos nesse passo, em 2030 atingiremos
a expectativa de 78 anos. A faixa etária que mais cresce é a
que está com mais de 60 anos. Sabendo que atualmente 75%
dessa população sofre de enfermidades crônicas, a saúde
pública estará preparada para enfrentar esse desafio?
14
Pelo andar da carruagem, é quase certo que não.
Mas não é esse o tema que pretendo tratar neste sábado,
leitor: quero chamar a atenção para a nossa
irresponsabilidade ao lidar com o corpo.
15
Aos 40 anos, você pesa dez quilos mais do que aos
20. Aos 60, já acumulou mais uma arroba de gordura, não
resiste aos doces nem aos salgadinhos, fuma, bebe um
engradado de cerveja de cada vez, é viciado em refrigerante,
só sai da mesa quando está prestes a explodir e ainda se dá
ao luxo de passar o dia no conforto.
16
Quando se trata do corpo, você se comporta
como criança mimada: faz questão absoluta de viver muito,
enquanto age como se ele fosse um escravo forçado a
suportar desaforos diários e a aturar todos os seus
caprichos, calado, sem receber nada em troca.
17
Aí, quando vêm a hipertensão, o diabetes, a
artrite, o derrame cerebral ou o ataque cardíaco, maldiz a
própria sorte, atribui a culpa à vontade de Deus e reclama
do sistema de saúde que não fez por você tudo o que
deveria.
18
Desculpe a curiosidade: e você,
injustiçado, não tem responsabilidade nenhuma?

pobre

Dráuzio Varella
Extraído de: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/40970longevidade-irresponsavel.shtml

Cargo: Professor de História
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1
Em 1900, a expectativa de vida ao nascer de um
brasileiro era de míseros 33,7 anos.
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QUESTÃO 01

De acordo com o texto podemos afirmar que:
A)
B)

C)

D)

A iniciação muito cedo da fase reprodutiva humana impôs
limites mais simples à duração da vida.
Nossos sistemas biológicos e psíquicos desde os
primórdios foram adaptados para conviver com a fartura
de alimentos e o acúmulo de energia.
O acesso aos alimentos calóricos apesar de constantes não
compensavam, de forma adequada, a necessidade
energética.
A necessidade de movimento impôs ao homem moderno a
condição de acumular melhor as energias adquiridas
através dos alimentos.

QUESTÃO 05

A opção que apresenta a classificação incorreta do termo
destacado é:
A)
B)
C)
D)

O consumo de drogas é crescente no Brasil. (adjunto
adverbial de lugar)
Uma droga tênue vicia a ambos: jovens e adultos. (objeto
direto preposicionado)
Cada um fazia alusão a fatos diferentes sobre o uso de
drogas. (objeto indireto)
A luta do ser humano contra as drogas é milenar.
(adjunto adnominal/complemento nominal)
QUESTÃO 06

QUESTÃO 02

Sobre a seguinte passagem: “Mas não é esse o tema que pretendo
tratar neste sábado, leitor...” (14°parágrafo).

“(...) atribui a culpa à vontade de Deus...” (17º parágrafo). A
crase foi utilizada corretamente na passagem supracitada da
mesma forma que em:

O tema ao qual se refere o autor nessa passagem do texto é:

A)

A)

B)

C)
D)

QUESTÃO 03

“Somos descendentes de mulheres e homens que lutavam para
conseguir alimentos altamente calóricos... (10º parágrafo). A
classificação da oração destacada é:
A)

Subordinada adverbial concessiva.

B)

Subordinada adjetiva restritiva.

C)

Subordinada substantiva subjetiva.

D)

Subordinada substantiva objetiva indireta.
QUESTÃO 04

C)
D)

QUESTÃO 07

A palavra destacada na passagem “Nas drosófilas - a
mosquinha que ronda as bananas maduras...” (6° parágrafo),
foi acentuada pelo mesmo motivo que a da opção:
A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 08

“Quando se trata do corpo, você se comporta como criança
mimada...” (16° parágrafo). A respeito dos termos
destacados é CORRETO afirmar que:

A colocação do pronome de acordo com o padrão formal da
língua foi feito de forma incorreta em:

A)

A)

B)

B)
C)
D)

Aqui se trabalha de forma preventiva em relação ao
consumo de entorpecentes.
Alguém esqueceu-se de dizer que as substâncias
psicoativas são consumidas há muitos tempos.
Obrigaram-lhe a consumir drogas legais como o álcool e o
tabaco.
Tenho-me dedicado ao combate às drogas ilícitas.

Saúde.
Crônica.
Dá.
Estará.

C)
D)

Desempenham diferentes funções sintáticas e
pertencem a classes gramaticais diferentes.
Desempenham funções sintáticas iguais mas
pertencem à classe dos verbos e pronomes.
Desempenham a mesma função sintática e pertencem
à classe dos pronomes.
Desempenham funções sintáticas diferentes, mas
pertencem à mesma classe de palavras.

Cargo: Professor de História

Instituto Machado de Assis

B)

O chamamento da atenção para a nossa irresponsabilidade
ao lidar com o nosso corpo.
A evolução das estruturas biológicas no ordenamento da
capacidade de adaptabilidade do homem diminuiu a
longevidade.
O desenvolvimento da capacidade de acumular energia
para garantir a sobrevivência da espécie.
A incapacidade da saúde pública para enfrentar o desafio
de lhe dar com um maior número de pessoas com
enfermidades crônicas.

O nosso corpo não é um escravo forçado à suportar
desaforos diários e à aturar todos os nossos caprichos.
O homem daquele tempo trocaria à carne assada do
porco do mato que acabou de caçar por um prato de
salada.
A evolução conduziu o homem às piores condições
possíveis.
O homem sofre hoje tudo que a evolução lhe impingiu,
ele começou à chorar desde o dia em que desceu da
árvores das savanas africanas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI

QUESTÃO 09

Qual a função sintática do termo grifado na oração abaixo?
“Certamente, um consumo racional é necessário a todos”
A)
B)
C)
D)

Adjunto adverbial.
Complemento nominal.
Núcleo do predicado.
Predicativo do sujeito.
QUESTÃO 10

QUESTÃO 14

De acordo com o texto se nossos antepassados tivessem
começado a ter filhos só depois dos 50 anos, o principal
efeito seria:
A)
B)
C)
D)

A única opção em que o uso da palavra meia, está correto é:
A)
B)
C)
D)

A porta do quarto estava meia aberta.
Era meio-dia e meia quando o almoço foi posto à mesa.
Cláudia está meia aborrecida com as medidas tomadas.
Tomei apenas meia copo de suco no almoço.

Nossos genes não se espalhariam pelo planeta e a
recombinação gênica nos extinguiria.
Rapidamente a extinção da raça humana ocorreria com
menos de cinco séculos.
Nossa longevidade aumentaria muito facilmente hoje.
A duração da vida na terra diminuiria numa progressão
geométrica.
QUESTÃO 15

Os milhões de anos de privações pelos quais nossa espécie
passou, de acordo com o detalhamento feito no texto,
implicaram diretamente:

QUESTÃO 11

A opção que contém o incorreto valor semântico da preposição
destacada é:
A)
B)
C)
D)

A criança estava tremula de frio. (causa)
As rosas vêm da Itália. (origem)
Ela ganhou um colar de ouro. (matéria)
Este carro é de meu pai. (conformidade)

A)
B)
C)
D)

Na moldura de muitas de nossas características atuais.
Na prerrogativa do aumento da longevidade humana.
Na mutação genética fator essencial para o
desenvolvimento da espécie.
Na resistência ao acúmulo de energias gastas de forma
desnecessária por nós.

QUESTÃO 12

Sobre a passagem: “(...) os mecanismos de fome e saciedade no
cérebro humano foi engendrada em época de penúria.” (8º
parágrafo), de acordo com o contexto é CORRETO afirmar que:

B)
C)
D)

A concordância verbal estaria perfeitamente correta se a
grafia fosse: “foram engendradas” no lugar de “foi
engendrada.”
A concordância verbal resultará incorreta se continuar da
mesma forma em que está.
Não há a necessidade de nenhuma correção em relação ao
aspecto da concordância verbal da forma destacada.
A concordância verbal apesar de não estar de acordo com a
norma padrão não constitui uma violação grave.

Instituto Machado de Assis

A)

QUESTÃO 13

No trecho “A precocidade da fase reprodutiva...” (5º parágrafo),
o processo de formação do vocábulo destacado foi corretamente
citado na opção:
A)

Derivação sufixal.

B)

Composição por aglutinação.

C)

Derivação imprópria.

D)

Derivação parassintética.

Cargo: Professor de História
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

E)

QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

Ícone que refere-se a FAVORITOS do Internet Explorer:
A)
B)
C)
D)

Estrela.
Carta.
Casa.
Asterisco
QUESTÃO 17

No Microsoft Excel 2007, para elaborar uma tabela dinâmica por
meio do comando “Tabela Dinâmica”, deve ser acessado, em
primeiro lugar a guia:
A)
B)
C)
D)

No Power Point 2007, o botão
possibilita:
A)
B)
C)
D)

ao ser pressionado

Insere uma imagem de um arquivo.
Insere formas prontas como triângulos, retângulos,
círculos etc.
Insere Clip-art no documento, incluindo desenhos,
filmes e sons.
Inclui o elemento gráfico SmartArt para comunicação
de informações visualmente.

Início
Inserir
Dados
Ferramentas
QUESTÃO 18

No Internet Explorer, é possível armazenar os sites visitados
com frequência como “favoritos”. Para definir uma página como
Favoritos no Internet Explorer 8, deve-se:
A)

Clicar em Ferramentas -> Arquivo -> Favoritos ->
Adicionar.

B)

Abrir o site desejado, clique na guia “Favoritos”, opção
“Adicionar a Favorito”.

C)

Clique em “Página”, em seguida “Salvar como Favoritos”.

D)

No site desejado, clicar com o botão direito do mouse em
Abrir Favoritos e em seguida “Adicionar”.

QUESTÃO 19

A)

É um sistema operacional.

B)

É um programa de computador com o objetivo de destruir

Instituto Machado de Assis

Atualmente Segurança Virtual é um dos temas mais abordados,
visto que praticamente tudo do mundo atual está armazenado
em nossos computadores: transações bancárias, dados pessoais,
arquivos confidenciais, entre outros. Uma das preocupações da
Segurança Virtual, portanto, é o famoso vírus. Um Vírus:

ou coletar dados.
C)

É um programa capaz de se propagar automaticamente
pelas redes.

D)

É um rama que dispõe de mecanismos de comunicação com
o invasor que permitem que ele seja controlado
remotamente.

Cargo: Professor de História
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

A respeito do sistema de capitanias hereditárias implantados na
colonização do Brasil, assinale a alternativa ERRADA.
A)

Das Capitanias organizadas, poucas obtiveram êxito. As que
mais prosperaram foram as Capitanias de São Vicente e de
Pernambuco. As outras fracassaram como empresa
colonizadora, como foi o caso da Capitania de São Paulo,
onde o donatário Pereira Coutinho acabou sendo devorado
pelos índios antropófagos locais. Contudo, o sistema
continuou a existir até finais do século XVIII.

B)

Em 1532, tomou-se a decisão de dividir a colônia em
14(quatorze) Capitanias Hereditárias, doadas a nobres
portugueses que teriam a obrigação de povoar, proteger e
desenvolver economicamente seus territórios.

C)

Para estimular os donatários a ocupar as novas terras, o rei
lhes concedeu amplos poderes políticos, para governar
suas terras. Dessa forma, os donatários poderiam doar
sesmarias, exercerem jurisdição civil na Capitania e
obterem

direitos

comerciais.

Em

contrapartida,

os

donatários deveriam arrecadar tributos para a Coroa.
D)

Muitos historiadores afirmam que a Babilônia é um dos
berços das civilizações, pois é uma das sociedades mais
antigas que conhecemos. Situada na região da Mesopotâmia
(entre os rios Tigre e Eufrates) apresentou um grande
desenvolvimento social, econômico, político e cultural.
Achados arqueológicos apontam para a existência da
sociedade babilônica há mais de cinco mil anos. A respeito
dessa civilização, analise as assertivas a seguir.
I. Após a morte de Hamurábi, a Babilônia perdeu força e foi
invadida e conquistada por diversas tribos da região. Voltou
a ganhar poder e importância somente no século VI A.C,
durante o reinado de Nabucodonosor. Este rei retomou as
conquistas e ampliou as áreas de domínio e influência.
Ordenou a construção de muralhas em volta da cidade.
II. A agricultura na Babilônia era praticada graças a um
complexo sistema de canais de irrigação, construídos nas
margens dos rios Tigre e Eufrates. Estes canais conduziam a
água para regiões mais internas da cidade. Faziam também
reservatórios de águas. A agricultura baseava-se,
principalmente, na produção de cereais.
III. A grandiosidade da Babilônia apareceu durante o reinado
de Hamurábi. Este rei, utilizando sua habilidade bélica,
conquistou várias cidades e regiões ao redor. Governou
criando leis severas. O Código de Hamurábi baseava-se na
ideia do “olho por olho, dente por dente”. Ou seja, a pessoa
que cometia uma irregularidade ou crime pagava com uma
punição no mesmo sentido e intensidade.

A nobreza e a burguesia portuguesa não se interessaram

É correto o que se afirma em:

pelo empreendimento, pois não apresentavam atrativos

A)
B)
C)
D)

visivelmente rentáveis.

I, II e III
II
III
I

QUESTÃO 22
QUESTÃO 24

São características do sistema feudal europeu:

2. Comércio reduzido.

A)

3. Descentralização Política.
4. Produção para o consumo.

B)

A soma dos itens corretos é:
A)

10

B)

9

C)

8

D)

7

C)

D)

O pacto colonial foi um conjunto de normas que
regulamentaram as relações políticas e econômicas
entre as metrópoles e suas respectivas colônias, na
chamada Era Mercantilista.
De acordo com esta prática, eram os portugueses que
determinavam os preços de venda dos produtos
agrícolas da colônia, salvo os produtos manufaturados
trazidos da metrópole para o Brasil.
O pacto colonial atendia primordialmente às
necessidades metropolitanas, através do monopólio
(ou exclusivo) comercial, que garantia à metrópole o
comércio exclusivo com sua área colonial, excluindo
desse comércio qualquer outra nação.
Uma restrição aos colonizados residia na proibição de
produzir quaisquer artigos manufaturados que
pudessem fazer concorrência àqueles trazidos da
metrópole.

Cargo: Professor de História
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1. Sociedade estamental.

A respeito da estrutura colonial e a implantação do pacto
colonial, indique a alternativa FALSA.
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QUESTÃO 25

Foram líderes da União Soviética durante o regime socialista:
I. Iúri Andopov.
II. Mikhail Gorbachev.
III. Nikita Khrushchov.
IV. Josef Stalin.
V. Vladimir Lenin.
É correto o que se afirma em:
A)

III, IV e V

B)

I, II, III, IV e V

C)

I, II e III

D)

I, II, IV e V

QUESTÃO 26

A respeito dos fatores que desencadearam a Primeira Guerra
Mundial, marque a alternativa verdadeira.
A)

Entre os países europeus, também existia uma série de

QUESTÃO 27

Sobre a exploração da cana-de-açúcar no Brasil Colonial,
observe os itens a seguir.
I. Nesse período, engenho era denominado o conjunto
formado pela grande propriedade rural açucareira,
constituído pela casa grande, por outras casas que
compunham a propriedade, pelas senzalas e plantações.
II. O principal objetivo da coroa e dos comerciantes
portugueses era extrair das colônias produtos de alto valor
no mercado europeu, de preferência metais, de acordo com
os princípios mercantilistas.
III. Nesse período, também o açúcar extraído da cana possuía
um alto valor nesse mercado e, como esse cultivo se adaptou
muito bem ao clima e ao solo brasileiros (em especial ao
nordestino, cuja terra de massapê era ideal para a cultura da
cana, onde passou a ser cultivada) foi o responsável por
tornar o litoral nordestino na região colonizadora central dos
séculos XVI e XVII.
É verdadeiro o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

disputas políticas por territórios e áreas de influência na

I e II
II e III
I, II e III
I
QUESTÃO 28

Europa e nas áreas coloniais. Isso levará a Europa a se
B)

O fator decisivo para o desenrolar da Primeira Guerra foi o
Imperialismo. A divisão do mundo nos grandes impérios

Sobre os fatos históricos e os aspectos gerais que nortearam
a Guerra do Paraguai, informe a única alternativa ERRADA.
A)

coloniais existentes no período não dizia mais respeito ao
real poder econômico dos países industrializados em 1914.
A produção industrial inglesa já tinha sido ultrapassada
pelas economias alemã e norte-americana. Entretanto,

B)

Inglaterra e França tinham quase o total controle sobre os
territórios colonizados na África e na Ásia, enquanto os
dois países emergentes tinham poucos territórios no
ultramar. Tal situação se constituía em um entrave para a
expansão do capitalismo alemão e, em menor escala, do

C)

norte-americano. Esse fator foi decisivo para a eclosão da
Primeira Guerra.
C)

Em 1914, com o assassinato do herdeiro do trono do
Império Austro-húngaro, tem início a Primeira Grande
Guerra.

D)

As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.

D)

Ao contrário do desejo dos grandes comerciantes de
Buenos Aires, o vice reinado do Prata se dividiu em três
países: Argentina, Paraguai e Uruguai. O Paraguai
conheceu, desde sua independência em 1811, seguidos
governos democráticos.
Na raiz do conflito que culminou com a Guerra do
Paraguai, encontra-se o processo de independência
das províncias da região do Prata, e principalmente os
interesses de um poderoso grupo de comerciantes do
porto de Buenos Aires, que esperavam manter a
unidade da região sob seu controle, o que significava
empreender as anexações do Paraguai e do Uruguai.
No Brasil, a investida contra o Paraguai trouxe
prejuízos políticos e também custou caro,
aumentando o poder do Exército e trazendo à tona a
questão da escravidão.
Cerca de 95% da população masculina adulta do país
morreu nessa guerra e 40% do território paraguaio
foi anexado por Argentina e Brasil. Morreram
aproximadamente 300 mil pessoas durante a guerra.
Deve-se salientar ainda que a guerra foi a mais
importante razão do atraso econômico do Paraguai
em relação aos outros países platinos, situação, aliás,
que mantém até a atualidade.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

aspectos relacionados à sociedade feudal, indique a opção
ERRADA.
A)

A relação de suserania e vassalagem introduz uma
hierarquia, na qual muitos senhores eram suseranos de
alguns senhores feudais e vassalos de outros, mais fortes.

B)

A relação entre os diversos senhores feudais europeus se
dava através de simples relações de suserania e
vassalagem. Estas relações são basicamente alianças, nas
quais os vassalos prestam lealdade aos suseranos, e os
apóiam em caso de necessidade. O suserano, por sua vez, se
compromete a defender seus vassalos – que geralmente
são mais fracos que o suserano – na eventualidade de um
ataque ao vassalo por um inimigo.

C)

Como regra, no topo da hierarquia feudal estava o rei,
geralmente o senhor feudal de mais posses e poder militar,
ao qual deviam prestar vassalagem todos os senhores
feudais de um dado reino.

D)

Diferentemente

do

capitalismo,

no

regime

feudal

produziam-se bens principalmente para o consumo dos

A civilização romana, que começou a desenvolver-se na
região do Lácio, na Península Itálica, por volta de 750 a.C.,
organizava-se em dois grupos principais: os patrícios e os
plebeus. Esses dois grupos tornaram-se a base da sociedade
romana. A respeito desses grupos sociais, analise as
assertivas a seguir.
I. Os patrícios formavam a elite da sociedade romana e
descendiam dos antigos clãs fundadores da cidade, daí
derivou a expressão “patrício”, de paters-familias.
II. A sociedade romana tinha em seu corpo a presença dos
escravos, que eram considerados bens de posse de quem os
comprava ou os capturava, sendo desprovidos de quaisquer
direitos em meio à sociedade romana. Os escravos
geralmente eram povos estrangeiros capturados em outras
regiões como prisioneiros de guerra ou membros da
sociedade que contraíam dívidas e, por isso, tornavam-se
escravos de quem estavam devendo.
III. Além de patrícios e plebeus, pertenciam aos membros da
sociedade romana os clientes, que eram protegidos pelos
plebeus em troca de serviços variados.
IV. A plebe, ou os plebeus, compunha-se de pessoas que
descendiam dos paters-familias e que não faziam parte da
atividade política. Geralmente os membros da plebe eram
pequenos proprietários, comerciantes ou artesãos. A falta de
representatividade política dos plebeus desencadeou,
posteriormente, uma série de tensões e crises na sociedade
romana.
A quantidade de itens INCORRETOS é:
A)

habitantes do próprio senhorio. Dessa forma, buscava-se
produzir essencialmente aquilo que iria ser consumido e
apenas o excedente de produção era comercializado.

QUESTÃO 30

O Absolutismo é uma teoria política que defende que um
monarca ou príncipe deve deter um poder absoluto,
independente de outros poderes como o judiciário, o legislativo,
o religioso ou eleitoral. A respeito desse sistema político, indique
a alternativa INCORRETA.
A)

B)

C)

D)

Uma das principais teorias que contribuíram para a
formação do absolutismo foi a do Direito Divino dos Reis.
Essa é a principal base de sustentação teórica do regime
absolutista, uma vez que tornava sagrada a figura do rei.
O poder absoluto era legitimado através de algumas
teorias. Essas foram fundamentais para que o regime se
consolidasse.
O Estado absolutista surgiu como resultado do processo de
desagregação do feudalismo, no período inicial da Idade
Média.
Antigo Regime é a denominação de um novo sistema
formado a partir das tensões oriundas da desintegração do
feudalismo e que deu condições para a formação do
sistema capitalista de produção.

3

B)

0

C)

1

D) 2

QUESTÃO 32

Os amoritas eram povos semitas oriundos do deserto sírioárabe que invadiram as cidades-Estado da Mesopotâmia por
volta de 2000 a.C., após a queda da civilização sumériaarcadiana. Sobre as principais características desses povos,
indique a alternativa INCORRETA.
A)

B)

C)

D)

Apesar de tomar a cidade dos antigos povos sumérios e
acadianos, que desenvolveram suas próprias culturas,
os amoritas adotaram a mesma escrita, arte, literatura e
sistema de educação e perderam seu idioma de origem
semita.
Eles ergueram a cidade da Babilônia, que seria o
principal centro comercial mesopotâmico graças à
estratégica localização – cerca de 75 quilômetros da
atual capital iraquiana Bagdá.
Hamurabi foi responsável por um grande avanço no
setor agricultor ao construir canais de irrigação
próximos aos rios, além de expandir o reino
babilônico para além do Golfo Pérsico, agregando
territórios da atual Turquia, do rio Khabur, na Síria e
nos montes Zagros, mais ao leste.
Na prática comercial, os mercadores eram
subordinados ao Estado na venda de produtos
artesanais, auxiliando a monarquia na cobrança de
impostos dos contribuintes. De fato, as atividades
privadas eram subsidiadas pelo Estado, que fornecia
propriedades agrícolas aos funcionários públicos e
arrendatários, fazendo com que o poder público
controlasse o giro da economia.
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Sobre a relação de suserania e vassalagem e os diversos
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QUESTÃO 33

A)
B)
C)

D)

Tem como característica fundamental a não intervenção do
Estado na economia para o fomento da riqueza nacional.
O Colonialismo é a política de dominar e exercer o controle
sobre um território ocupado.
O metalismo ou bulionismo é uma teoria segundo a qual a
riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e
prata que havia em seu território ou em seu poder. Com
base nessa teoria, os países europeus restringiam a saída
de ouro e prata dos seus territórios, tentando trazer o
máximo desses metais para dentro se suas fronteiras.
A Balança comercial favorável trata-se do esforço para
exportar mais do que importar produtos, permitindo que a
entrada de moedas fosse maior do que a saída, e assim
tentar manter o saldo positivo na balança comercial.
QUESTÃO 34

Logo após a abolição do tráfico negreiro, foi feita a
________________. Essa impedia o acesso de pessoas pobres às
terras ao determinar que todas as terras devolutas – terras
públicas – seriam adquiridas apenas por meio de compra, ou
seja, não haveria distribuição de terras públicas.
Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 37

Sobre a expansão marítima e a formação do reino de
Portugal, assinale a alternativa INCORRETA.
A)

Dentre os teóricos que mais contribuíram para o absolutismo se
incluem autores como:
I. Thomas Hobbes.
II. Nicolau Maquiavel.
III. Jean Bodin.
IV. Bossuet.
É CERTO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

II e III
I, II e IV
I, II, III e IV
IV
QUESTÃO 35

B)

Sobre os aspectos gerais e a importância da cultura da cana-deaçúcar para a colonização do Brasil, marque a alternativa
FALSA.
A)

B)

C)

D)

As platations foram um tipo de sistema agrícola baseado na
grande propriedade, produtoras de um produto principal,
com monocultura de exportação, regime de trabalho
escravista e numa sociedade patriarcal.
O engenho de açúcar constituiu a peça principal do sistema
mercantilista português do período, sendo organizado na
forma de minifúndios, com técnicas agrícolas complexas,
mas apesar disso, com baixa produtividade.
A partir de meados do século XVI, para sustentar a
produção de cana-de-açúcar, os portugueses começaram a
importar africanos como mão de obra escrava. Esses
africanos eram capturados entre as tribos das feitorias
européias na África (às vezes, com a conivência de chefes
locais de tribos rivais) e atravessados, via oceano Atlântico,
em navios negreiros, em péssimas condições de higiene.
Ao chegarem à América, os africanos trazidos pelos
portugueses para cultivar açúcar eram comercializados
como mercadoria e obrigados a trabalhar nas plantações
ou casas dos colonizadores. Dentro das fazendas, viviam
aprisionados em galpões chamados de senzalas. Seus filhos
também eram escravizados, perpetuando, assim, a
condição de escravos pelas gerações seguintes.

Lei de Desapropriação de Terras.
Lei de Organização dos Minifúndios.
Lei de terras.
Lei da Reforma de Apropriação Agrária.

C)

D)

Após a crise do século XIV, a Europa necessitava
eliminar as barreiras feudais para desenvolver o
comércio através da conquista de novos mercados.
Entretanto, alguns obstáculos se interpunham sobre
tais interesses, como por exemplo, o monopólio árabeveneziano sobre o comércio de produtos orientais,
sobretudo, das especiarias. Em vista de tal situação, se
apresentou em Portugal a possibilidade de encontrar
um caminho alternativo para se chegar ao Ocidente e,
desse modo, comprar diretamente os produtos
orientais e assim aumentar os lucros, contornando a
África pelo Pacífico e, conseqüentemente, evitando o
Mediterrâneo.
Assim como na Espanha, também ocupada pelos
mouros (muçulmanos ibéricos), a unificação
portuguesa tem origem na luta de Reconquista. No
entanto, diferente da Espanha, que só conseguiu
concluir a expulsão dos mouros do seu território em
1492, a região de Portugal conseguiu se organizar e
empreender a expulsão dos mouros ainda no século XII.
Desse feito, surgiu o Condado Portucalense como um
estado vassalo de Castela, tornando-se independente
em 1139.
O ambicioso objetivo de expansão marítima exigiria
de Portugal uma ampla mobilização de recursos, pois
implicaria em altos investimentos. Para isso era
preciso uma acumulação prévia de capital e uma
liberdade em aplicá-lo que só seria possível através
da centralização do poder político.
Opondo-se ao poder dos senhores feudais, o rei de
Portugal concedeu um amplo incentivo à fuga dos
servos e também a criação das feiras de comércio.
Diante de tal situação, os senhores feudais se
enfraqueceram e tentaram se aliar a Castela para
manter o poder sobre os senhorios. Tal aliança
ocasionou uma guerra que acabou precipitando a
formação do moderno estado português.
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O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas postas
em prática pelos estados modernos. Acerca das características
desse sistema econômico, indique a alternativa FALSA.

QUESTÃO 36
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QUESTÃO 38

São características da formação dos estado nacionais no início
da Idade Moderna, EXCETO:
A)

Acordo entre rei, nobreza, clero e burguesia.

B)

Mercado nacional unificado.

C)

Aumento do poder da Igreja e do Papado.

D)

Língua Nacional.

QUESTÃO 40

A atividade da pecuária têm uma importância bastante
peculiar no sistema colonial do Brasil. A respeito das
características desse modelo, informe a assertiva FALSA.
A)

B)
QUESTÃO 39

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o feudalismo europeu.
A)

Sua principal característica é o regime de servidão: uma
relação social de produção na qual ocorre dependência e

C)

exploração entre um indivíduo considerado o senhor e
outro, considerado seu servo. Nesse sistema, o servo
trabalhava nas terras do senhor e este, em troca, lhe
promete proteção e lhe permite uma grande parcela de
terra para cultivo próprio.
B)

O feudalismo foi o modelo sócio-político que caracterizou a
maior parte da sociedade ocidental durante a Idade Média
(séculos V ao XV).

C)

No período feudal, a Igreja católica detinha muito poder e é

D)

A atividade criatória cumpriu um duplo papel no
desenvolvimento
colonial:
primeiro,
o
de
complementar a economia do açúcar; segundo, o de dar
início a penetração, conquista e povoamento do interior
do Brasil, principalmente no litoral do Brasil.
Com o passar do tempo, a boiada ultrapassou os limites
das áreas agrícolas. Com produção destinada ao
mercado interno, no século XVII a atividade criatória se
tornou mais independente. Nesse momento, a atividade
pecuarista foi fundamental como um fator de
povoamento do interior.
Até meados do século XVIII, a pecuária ocupou diversas
regiões do interior do nordeste, tendo como centros de
irradiação as capitanias da Bahia e de Pernambuco,
sempre ao seguindo o curso dos rios, próximos aos
quais se construíam os currais, como ficaram famosos
aqueles ao longo do Rio São Francisco.
Via de regra, os baianos e pernambucanos fizeram suas
entradas guiados pelas boiadas, fixando currais pelo
vale adentro; enquanto os bandeirantes do Norte
avançaram lentamente, chegando a atingir, dessa
forma, as regiões mineiras. Ao mesmo tempo em que os
baianos subiam o São Francisco, os paulistas o
navegavam em sentido contrário.

considerada a maior força política e religiosa da Idade
Média, até mesmo se comparada ao poder dos reis e dos
senhores feudais. Durante o Feudalismo, a Igreja possuía o
monopólio da intermediação entre os homens e Deus, além
disso, todos os acontecimentos eram explicados através da
religião.
Apesar de terem se formado diversos reinos – alguns com
grandes extensões de terras – boa parte do poder era
exercido pelos muitos senhores feudais. Cada um desses
senhores detinha sob seu controle um pequeno senhorio
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D)

ou feudo (como eram chamados os domínios do senhor).
Para todos os efeitos, o rei costumava ser o principal
senhor feudal do Reino, ao qual todos os senhores feudais
prestavam vassalagem.
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